Kompletterande Seglingsföreskrifter- Sandhamn Open
Distans start Söndag 10 juni 2018
Klass:

SRS

Arrangör:

Kungliga Svenska Segel Sällskapet

1.

Tidsprogram

1.1

Program
Söndag 10 juni
08:30-09:00
Registrering öppen
09:00
Skepparmöte
10:40
Tid för första varningssignal för distanskappsegling,
Ca 16:00

Prisutdelning vid KSSS Regattaexpedition i Sandhamn

1.2

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att distanskappseglingen tar ca 46 timmar att segla.

2

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1

Tävlingsexpeditionen är placerad i KSSS Hamnkontor, Sandhamn

2.2

Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad utanför KSSS klubbhus, Sandhamn.

3.

Märken

3.1

Rundningsmärken:
Lista på rundningsmärken kommer meddelas senast på skepparmötet
Startmärken är flaggprick med orange flagga.
Målmärken är flaggprick med orange flagga.

4

Tidsbegränsning

4.1

Tävlande båt i distanskappseglingen som inte går i mål före kl 18:00 på Söndagen den
10 juni ges resultat som om de inte gått i mål (DNF), utan förhandling. Det här ändrar
KSR 35, A4 och A5.

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1

Banan för distanskappseglingen beskrivs i bilaga till denna kompletterande SF.

Detta ändrar AppSF 7.2.
5.2

Startlinjen vid distanskappsegling är linjen mellan stång med KSSS standert på
Skanskobb och en flaggprick med orange flagga. Detta ändrar AppSF 9.2.

5.3

Mållinjen vid distanskappsegling är linjen mellan stång med KSSS standert på
Skanskobb och en flaggprick med Orange flagga.
En båt som går i mål skall anteckna sin målgångstid på Tidrapporten.

5.4

En båt som startar senare än 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar KSR A4.

5.5

Klassflaggan är signalflagga D för alla båtar. Detta ändrar AppSF 6.1.

5.6

KSR Appendix T1 gäller. Ett straff efter kappseglingen är 3 % tillägg på seglad
tid. Detta ändrar T1 b)

5.7

Kappseglingskommittén passar VHF kanal 67 vid distanskappseglingen.

5.8

Om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen
vid båtens startsignal och om båten är identifierad, kommer kappseglingskommittén utöver KSR 29 att försöka att ropa båtens segelnummer på VHF kanal 67. Uteblivet eller
felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a.

5.9

För varje klass är protesttiden 30 min efter att sista båt haft möjlighet att komma till
hamn. Detta ändrar AppSF 13.2.

5.10 Båt skall på Tidrapporten anteckna Start- och målgångstid samt rundnings- och passagetider. En båt som gått i mål eller utgått ska så snart som möjligt lämna in Tidrapporten till regatta expeditionen i Sandhamn.
5.11 Under distanskappseglingen skall båt rapportera via textmeddelande (SMS) på telefonnummer 076-835 39 82 vid passage av rundningsmärken angivna i banbeskrivningen
som delas ut på skepparmötet.
5.12 En båt som startat men utgår samt en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt på telefon 076-7645303 eller via textmeddelande (SMS) på telefonnummer 076-835 39 82.
5.13 Båtar utrustade med AIS uppmanas ha dessa i aktiv mod (sändning/mottagning).
Information-Telefonnummer Hamnkontor Sandhamn 0702 13 20 68

